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12 DETSKÝ VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

Za detský výtvarný prejav považujeme všetko to, čo dieťa nakreslí, namaľuje alebo vytvorí 

s cieľmi sebareprezentácie.  

„Detská kresba, grafický prejav, ale i každá iná výtvarná práca je historicky aj 

ontogeneticky jeden z prvých spontánnych prejavov duševného života jedincov. Je viazaná na 

aktuálny psychický stav, na štruktúru osobnosti. Je to istá forma tvorivej aktivity, ale i výpoveď 

o jeho vnútornom živote, záujmoch, cítení, prežívaní, myšlienkach, životnej orientácii. Slúži na 

komunikáciu, ktorá je špecifická pre daný stav tak u duševne chorého, ako aj u zdravého človeka. 

Vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom žije, o vplyvoch výchovy a kultúry, celej jeho životnej 

histórii.“ (Šupšáková, B. 2000, s. 15).  

Každý výtvarný prejav je charakteristický svojím znakovým systémom, ktorý už 

charakterizovali mnohí výskumníci detského výtvarného prejavu (Read, H. 1967).  Kresba je 

jedným z najstarších výtvarných prejavov človeka, je stará ako ľudstvo samé. Kreslenie, ako 

činnosť pri ktorom vzniká samotná kresba, ukazuje na tvorivosť a najstaršie umelecké diela 

kultúry lovca – bojovníka. Vrcholné umelecké diela tejto kultúry predstavujú slávne jaskynné 

maľby objavené koncom 19. storočia v severnom Španielsku a v južnom Francúzsku z doby asi 

12 000 rokov pred. n. l. Prvé umelecké výtvory človeka pravdepodobne vznikli na samom 

sklonku paleolitu, ktorý je podľa dnešných meraní na vysokej estetickej úrovni (Mišurcová, V. 

a M. Severová, 1997). Začiatkom 19. storočia bola detská kresba väčšinou charakterizovaná ako 

primitívny pokus o zobrazenie, preto sa jej nevenovala takmer žiadna pozornosť. Až koncom 

storočia hlbšie štúdium obsahu detskej kresby v rôznych podmienkach a vekových obdobiach 

viedlo bádateľov k hľadaniu spoločného a odlišného v samotnej kresbe dieťaťa. V konečnom 

ponímaní je detská kresba akýmsi oknom do duše dieťaťa. Pomocou samotnej kresby a prejavu 

možno skúmať inteligenčné vlastnosti dieťaťa ako i odraz prostredia kde žije. Je evidentné, že 

detský výtvarný prejav, podobne ako i umenie v celej histórií, sa interpretuje rôzne, niekedy sa 

stáva aj zdrojom možných konfliktov, záujmov a rôznych spôsobov interpretácie. Výtvarný 

prejav je pre dieťa jednou z foriem hry, určitou formou komunikácie a sebarealizácie. Detská 

výtvarná tvorba má mnohoraké uplatnenie, využíva sa hlavne v diagnostike. Podľa rôznych 

bádateľov a výskumných skupín sa zastáva názor, že v detskej výtvarnej činnosti sa najviac 

venuje pozornosť a skúmanie týmto bodom a jednotlivým prejavom: primeranosť výtvarného 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

68 

prejavu veku dieťaťa, téma kresby, línia (jej kvalita odhaľuje duševné vlastnosti dieťaťa), 

konfliktové momenty (vyznačujú sa nadmerným gumovaním, opravovaním alebo zosilňovaním), 

plocha papiera a jej využitie (rozloženie prvkov na ploche papiera môže poukázať na niektoré 

povahové vlastnosti dieťaťa), statická alebo dynamická figurálna kompozícia, farba, čas potrebný 

na ukončenie kresby, kvalita výtvarného prejavu (je ovplyvnená subjektívnymi predpokladmi, 

telesnými a duševnými dispozíciami, sociálnymi podmienkami, vekovými osobitosťami a 

výtvarnou typológiou dieťaťa) (Davido, R. 2001). 

Z vývojového  hľadiska sa detská kresba delí:   

1. Obdobie čmáraníc (do 2 rokov), obdobie bezobsahových čmáraníc (do 3 rokov).  

2. Obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby (od 2 do 7 rokov), obdobie detského naivného 

realizmu (od 3 do 10 rokov).  

3. Obrat k napodobňovaniu optickej podoby (od 7 do 8 rokov).              

4. Obdobie straty  záujmu o výtvarný prejav (od 11 do 12 rokov).               

5. Obdobie pseudorealizmu (od 11 do 13 rokov).                

6.  Obdobie rozhodovania – adolescencia (Šupšáková, 1998). 

Prvé obdobie súvisí so senzomotorickým obdobím kognitívneho vývoja a so začiatkom 

predoperačného myslenia. Dieťa myslí kinesteticky. Začína zlepšovať vizuálno-motorickú 

koordináciu, začína chodiť. Okolo troch rokov sa objavuje u detí symbolické myslenie, sú 

schopné rozlišovať svoje okolie podľa farby, tvaru, veľkosti. Prvé čmáranice, ktoré dieťa na 

papieri vytvorí sú veľmi dôležité pre jeho ďalší vývoj a pre ďalšie experimentovanie s čiarami 

a tvarmi (Končeková, Ľ. 2003).  

„Je evidentné, že detský výtvarný prejav, podobne ako i umenie v celej histórii, sa 

interpretuje rôzne, dokonca niekedy sa stáva konfliktom záujmov a spôsobov interpretácie. 

Skupina bádateľov interpretuje detský výtvarný prejav z hľadiska edukácie. Ďalšia skupina ho 

vníma v spoločenskom, sociálno-kultúrnom či psychologickom kontexte. V každom prípade tieto 

interpretácie poskytujú obraz o dieťati, o motívoch, ktorými sa ono riadi v kognitívnom 

i ontogenetickom procese. Skupina vedcov nazerá na detský výtvarný prejav ako na detské 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

69 

umenie a prirovnáva ho k rôznym štýlom vo výtvarnom umení či k estetickým koncepciám“ 

(Šupšáková, B. 2000, s.24). 

Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, pomocou ktorých si dieťa osvojuje okolitú 

skutočnosť, hmotný svet a objasňuje súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Z hľadiska 

rozvíjajúcej sa detskej psychiky je dôležitá súvislosť výtvarnej činnosti so základnými 

psychickými procesmi, vnímaním, predstavivosťou, myslením a cítením. Kreslenie je pre dieťa 

hrou, ale predsa sa líši od iných hier.45 Kreslenie je ale pre dieťa prirodzené, pretože je 

najtesnejšie spojené s telom a jeho prejavom, a pritom zanecháva vonkajšiu viditeľnú stopu. Je 

prejavom súčasne tela a duše, ale aj prostredníkom pre styk s okolím. Dieťa potrebuje telesný 

rast, rozumové vyspievanie, a tiež aj naučiť sa porozumieť veciam, ale potrebuje aj spoznávať 

vlastné emócie. Dieťa kreslí, pretože myslí a sa hrá. Chce sa vyjadriť a komunikovať s okolitým 

svetom a má potrebu tvoriť a vytvárať (Uždil, J. 1967).  

Predškolský vek je pre dieťa veľmi dôležitým obdobím. V tomto období dieťa prechádza 

mnohými telesnými a psychickými zmenami. Predškolský vek je obdobie, ktoré sa rozdeľuje na 

mladší predškolský vek (od 1 do 3 rokov) a na starší predškolský vek (od 3 do 6 rokov).  

Mladší predškolský vek – sa nazýva aj ako obdobie útleho veku, alebo obdobie batoľaťa. 

Toto obdobie začína od 1 roka a končí dovŕšením 3. roka. Dieťa žije v rodinnom prostredí a 

prechádza prudkým citovým rozvojom a rozvojom lokomotoriky. Zdokonaľovaním reči a chôdze 

sa účinnejšie rozvíjajú aj poznávacie procesy. Dieťa v druhom roku napodobňuje rodičov alebo 

súrodencov, ktorí sú preň vzorom. Okolo 3. roka si začína uvedomovať vlastnú osobu, začína sa 

obdobie vzdoru. V mnohých situáciách reaguje vzdorovito, odvráva a chce konať samostatne, 

bez pomoci dospelého. Pokúša sa samo obúvať, zapínať gombíky alebo umývať si ruky aj keď 

všetky tieto jeho pokusy sú ešte veľmi nemotorné. Môžeme povedať, že toto obdobie je vlastne 

obdobie sebauvedomovania, osamostatňovania a sebauplatňovania. Starší predškolský vek – je 

obdobie od troch do šiestich rokov. Dieťa sa zdokonaľuje v oblasti motoriky, zlepšuje sa jeho 

pohyblivosť, rozvíjajú sa jemné pohyby svalstva rúk, najmä prstov. 

                                                           
45 Deti si prajú, aby ich výtvory vyzerali dobre, aby bolo vidno, že sú ich výtvorom. Chcú, aby boli výnimočné, 
jedinečné a vyjadrovali ich vlastnú kreativitu. Deti chcú pri výtvarnom umení skúmať rôzne techniky a 
experimentovať, a zároveň zlepšovať svoje schopnosti, aby vytvárali stále úžasnejšie a krajšie diela. Snažia sa byť 
samy sebou. Tešia sa, keď sa im podarí z ničoho urobiť niečo a sú na seba pyšné. 
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• Pozornosť detí tohto veku je väčšinou prelietavá, nestála, teda neúmyselná a mimovoľná. 

Pozornosť úmyselná sa rozvíja len neskôr.  

• Pamäť dieťaťa začína byť úmyselná, dieťa si zapamätáva také veci, ktoré ho nejakým 

spôsobom zaujali. Keďže sa začína rozvíjať úmysel, teda pamätá si úmyselne. Na základe 

farebnosti alebo tvarov zapamätáva si viac predmetov.  

 • Fantázia má v živote predškolského dieťaťa významné miesto. Dieťa si vymýšľa svoj 

vlastný svet, v ktorom žije ako v skutočnom svete. Niekedy sa objavuje aj detská lož, keďže dieťa 

má málo životných skúseností, v nejasnostiach si pomáha fantáziou.  

• Myslenie predškolského dieťaťa sa opiera o predstavy a koncom obdobia je už schopné 

samostatne rozmýšľať o prítomných, minulých aj budúcich udalostiach. Myslenie sa prejavuje 

počas hier v riešení problémov, v ktorých dieťa využíva ustavične narastajúcu skúsenosť. Dieťa 

si všíma predovšetkým vonkajšie vlastnosti, ktoré ho zaujali. Tak napríklad dieťa odpovedá: 

,,Krava dáva mlieko“, ,,na koni sa jazdí“, ,,z pohára sa pije“ a pod. Aj odpudzujúce pojmy majú 

praktický obsah napríklad ,,zlá“ je osoba, ktorá nedá dieťaťu hračku, alebo ho ťahá za vlasy atď.“( 

Kuric, J. 1965). 

Kresba dieťaťa vystihuje presne to, čo je preňho dôležité a čo upútalo jeho pozornosť. V 

jeho kresbe naopak bude chýbať to, čo preňho nie je dôležité a teda nezaujímavé. Detské kresby 

sú ako súbor informácií a skúseností, ktoré dieťa má o danej veci. Dieťa prostredníctvom kresby 

tak mnoho vyjadrí o svete, ktoré vníma. Stáva sa, že informácie, správy, ktoré dieťa podáva vo 

svojej kresbe nie sú jednoznačné. Napr. usmievavé slnko na oblohe nás navádza myslieť si, že 

scéna na kresbe sa odohráva v jeden krásny letný deň, ale keď si všimneme, že je tu zobrazený 

aj mesiac a hviezdy, prídeme na to, že náš prvý dojem bol mylný. Dieťa chcelo zobraziť ‛nebo‛ 

so všetkými vlastnosťami, ktoré má.46 Prvá kresba človeka je čmáranica oválu s čiarami. Volá sa 

to hlavonožec, kde k oválu sa pridáva rôzny počet čiar. Z oválu – hlavy vyrastajú nohy a ruky, z 

tohto dôvodu sa vyvodzuje, že to čo sa nám zdá ako hlava je zároveň aj trup. Dieťa kreslí to, čo 

je z jeho hľadiska k životu potrebné a dôležité. Do oválu nakreslí oči a ústa, pretože sú životne 

veľmi dôležité. Oči ako orgán zmyslového vnímania a ústa ako orgán komunikácie s inými 

                                                           
46 Medzi najčastejšie zobrazované námety patria slnko (často s tvárou), záhrada s kvetmi, auto, dom, ľudská 
postava. 
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ľuďmi, ktoré pri hlavonožcoch takmer nikdy nechýbajú. Nie stále sú spočiatku dobre umiestnené 

oči a ústa, niekedy sú mimo hlavy. Deti ich zobrazujú nad očami alebo na ich úrovni. Takisto 

životne dôležité sú nohy ako prostriedok pohybu, ktoré sa znázorňujú napojenými čiarami u 

hlavonožca. Trup je výrazne menší ako hlava, pretože tá je pre deti dôležitejšia. Z hlavonožca sa 

stáva panák, ktorý má hlavu, trup, horné a dolné končatiny. Nohy sú ďaleko od seba a ruky sú 

napojené v strede trupu. V šiestom roku sa objavuje už náznak krku, ruky sú napojené na 

správnom mieste a nohy sú bližšie k sebe. Proporcie postavy sa spresňujú (Končeková, Ľ. 2010). 

Spočiatku dieťa kreslí chlapca a dievčatko približne rovnako. Neskôr sa postavy rozlišujú 

ošatením typickým pre dané pohlavie. Ak je postava veľmi veľká, má v rodine výsadné 

postavenie, autoritu ale aj je to niekto, kto vyvoláva strach a rivalitu. Dieťa zvykne tak 

znázorňovať svojho súrodenca, s čím vyjadruje to, že podľa neho mu rodina prejavuje viac lásky 

a pozornosti. Naopak postava, ktorá je veľmi malá oproti ostaným je pre dieťa osoba nedôležitá 

a bez autority. Ak dieťa seba samého nakreslí ako najmenšiu postavu, môže to znamenať 

izolovanosť.47 Kresba zvieraťa sa tiež vyvíja z hlavonožca s očami a ústami. Deti často kreslia 

zvieratá s ľudskou tvárou. Zo začiatku kreslia všetky zvieratá rovnako, schéma psa, mačky, koňa 

sa nelíši. Potom dieťa prikreslí charakteristický znak ako je chvost, rožky, fúzy, veľké uši atď. 

Postupne časom sa z kresby zvierat stráca schéma a tak kresba koňa sa začína líšiť od kresby psa 

a ostatných zvierat. Dieťa začína kresliť zvieratá také aké ich vidí. Pre kresbu domu sú typické 

detaily alebo vlastnosti súvisiace s bývaním. Ak dieťa kreslí veľký dom naznačuje nám, že túži 

po prejavoch lásky a adaptácii. Deti z detských domovov sa ťažko sústreďujú na dom, pretože 

pre nich nič neznamená, okolo domu nakreslia autá, lietadlá, padáky atď. Dom umiestnený 

uprostred, s otvorenými oknami niekoľkými dvermi a okolie domu harmonické a nenápadné 

vypovedá o dieťati, ktoré je živé, otvorené a prívetivé. Kresba stromu sa pomerne dlho vyvíjala 

(Končeková, Ľ. 2010).48 Strom sa delí na ihličnatý a listnatý. Ihličnaté stromy pre deti 

symbolizujú Vianoce. Listnatý strom je v predstavách detí najčastejšie stromom ovocným. 

                                                           
47 Pokiaľ dieťa sa snaží vyobraziť niekoho podrobne, kreslí mu rôzne šperky a doplnky vyjadruje tým lásku a úctu. 
Ak je na postavičke prehnané zobrazenie detailov môže to znamenať závislosť dieťaťa na danej osobe. Niekedy 
dieťa nakreslí svoju rodinu ako zvieraciu, pretože sa lepšie vyjadrí keď sa zobrazí v podobe zvieraťa. Ak dieťa kreslí 
divoké zvieratá vychádzajú najavo agresívne city dieťaťa. Keď sa jedná o domáce a známe zvieratá naznačuje to 
láskyplné ovzdušie, ktoré v rodine vládne. 
48 Najprv to bola len kolmá čiara na dolný okraj papiera, ktorú v pravom uhle pretínajú kratšie vodorovné čiary.  
Na vodorovných čiarkach bývajú umiestnené rôzne chumáče (ovály, krúžky). Postupne sa pravouhlosť prerušuje a 
vetvy sa odkláňajú od kmeňa v kosom uhle. Neskôr sa vetvenie komplikuje, pribúdajúce vedľajšie vetvičky sa k 
hlavným pripájajú najčastejšie v pravom uhle.  
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Skladá sa z kmeňa, koruny a z konárov, na ktorých visia plody a listy. Kmeň stromu zo začiatku 

deti kreslia jednou zvislou čiarou, neskôr dvoma čiarami. Kmene môžu byť znázornené stĺpovito, 

kužeľovito, dole alebo hore rozšírené. Koruna stromu je znázornená ako pravidelná oválna krivka 

ako celok alebo z kmeňa budú vyrastať konáre ako línie v rôznych smeroch. Problém pri kreslení 

stromu je napojenie konárov na kmeň. Dopravné prostriedky ako autá, lietadlá, lode a vlaky kreslí 

dieťa veľmi rado.  

Je dôležité, aby sme pri výtvarných činnostiach detí vytvorili vhodné podmienky na 

výtvarné vyjadrovanie. Tým sa nám naskytne možnosť sledovať a poznávať zaujímavé znaky a 

symboly v ich výtvarnom prejave. Pomocou grafických symbolov (Valachová, D. 2010/2011) 

dieťa prezentuje samo seba vo svete a začína komunikovať s okolitým svetom. Prostredníctvom 

symbolov vyjadruje svoje názory, poukazuje na svoje myšlienky a emócie. Podľa Piageta (In: 

Piaget, J. a B. Inhelder, 1997) dieťa kreslí aj veci, ktoré na skutočnom predmete nie sú viditeľné 

napr. tvár kreslená z profilu má aj druhé oko, na obraze jazdca sú nakreslené obidve nohy, aj keď 

v skutočnosti z profilu vidieť len jednu. Znázorňuje v podstate pojmové vlastnosti predlohy bez 

ohľadu na zrakovú perspektívu. Čo sa týka farieb dieťa začína dokonale rozlišovať jednotlivé 

farby a ich odtiene okolo piateho roku. Kde sa farba úzko viaže s predstavou a má hodnotu vecnej 

konštanty (modrá – obloha), tam zostáva zachovaná vo svojej znakovej hodnote. Ale tam, kde 

farba nie je zviazaná s vecou samou tak úzko, dieťa popustí uzdu svojej záľube vo farbách. Deti 

majú v obľube skôr teplé farby.49 Pri analýze výtvarných symbolov je na jednej strane veľmi 

dôležité, aby sa dieťa aj verbálne vyjadrilo o svojom výtvarnom prejave, aby sme lepšie 

porozumeli to, čo nám chcel malý autor prostredníctvom svojho výtvarného zobrazenia 

sprostredkovať. Na druhej strane nikdy nediagnostikujeme len z jedného výtvarného diela, ale z 

viacerých a za určitý čas. 

  

                                                           
49 V detských kresbách často vidíme intenzívne, sýte, čisté tóny. Deti často používajú farbu žltú, oranžovú, 
červenú, fialovú, menej sivú a čiernu. Výber farieb záleží od nálady, emocionálneho zážitku teda od psychického 
stavu dieťaťa. Dieťa ako extrovert používa veľký počet farieb, hlavne červenú, žltú, oranžovú a bielu. Dieťa ako 
introvert je spokojné s malým počtom farieb, obvykle s jednou alebo dvoma. Kombinácia dvoch farieb je väčšinou 
modrá alebo zelená, fialová alebo čierna, prípadne sivá. Teplé a jasné farby svedčia o vyrovnanosti a tmavé farby 
naznačujú smútok, úzkosť, alebo odpor k niekomu, niečomu. Dieťa počas svojho vývoja nebude používať stále len 
tie isté farby, prejde rôznymi obdobiami. Obdobím bez farieb, alebo naopak obdobím veľmi farebným. 




